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Abstract
Background and purpose: Colorectal cancer is one of the most common types of cancers
worldwide. Most of the times it is superimposed on an adenomatous polyp. Today, colonoscopy is the
gold standard screening test for diagnosis of colorectal cancer which prevents developing cancer on the
adenocarcinoma sequence path way. The goal of this study was to evaluate the gross and microscopic
characteristics and the type of colonic polyps.
Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was performed using the
information available in pathology department in Sari Imam Khomeini Hospital, 2004-2014. Data
including age, gender, site of polyp, size and histologic type was recorded.
Results: There were 548 polyps of which 56.7% were seen in male patients. The patients were
between 14 to 88 years of age. More than half of the polyps were found in those aged 50 to 70 years of
old, but 15.1% were observed in cases under 40 years of age. 54.8% of the polyps were located in
rectosigmoid and 16.5% were found in left part of the colon before splenic flexture. Histologic studies
revealed different types of polyps including adenomatous (57.6%), hyperplastic (16.4%), juvenile (6%),
retention (5.8%), adenocarcinoma (4%), high grade dysplasia (3.9%), no polyp (3.3%), and mixed
hyperplastic adenomatous polyps (3.2%). Among adenomatous polyp, there were tubular (83.1%),
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tubulovillous (16.3%), and villous (2.4%) adenomas.
Conclusion: Adenomatous polyp, especially tubular adenoma was the most common colonic
polyp and it was more common in rectosigmoid area among male patients aged 50-70 years old.
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ويژگي هاي اپيدميولوژيك ،كولونوسكوپيك
و بافت شناختي پوليپ هاي كولوركتال
سید امید عمادیان
ژیال ترابی زاده
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هما طاهری

چكیده
سابقه و هدف :سرطان کولورکتال یکی از شایعترین سرطانها در سراسر جهان است و در اکثر موارد در زمینه پولیپ
آدنوماتوز منشاء میگیرد .امروزه کولونوسکوپی روش غربالگری استاندارد طالیی برای سرطان کولورکتال است که توسط
آن میتوان آدنومهای پیش ساز سرطان را برداشته و توالی آدنوم -کارسیینوم را طعیع کیرد .هید

از ایین معال یه بررسیی

ویژگیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی پولیپها و انواع آنها بوده است.
مواد و روشها :این معال ه مقع ی و توصیفی روی بیماران پولیپکتومی شده توسط کولونوسکوپی در بیمارستان امیام
خمینی (ره) ساریاز سال  3131تا  3131با استفاده از اطالعات موجود در بخش پاتولوژی آن مرکز صیورت گرتیت .بیدین
منظور پرسشنامه ای شامل سن ،جنس ،محل پولیپ ،اندازه و نوع باتت شناختی آن تهیه گردید.
یافتهها :از  843پولیپ بررسی شده 85/7 ،درصد مت لق به مردان بودند .محدوده سنی بیمیاران از  34تیا  33سیال بیود.
بیش از نیمی از پولیپها در سنین  85تا  75سال دیده شدند و تنها 38/3درصد آنها در سن زیر  45سال دیده شدند .در کل
تقط  35/8درصد بیماران ،پولییپ در سیمت یپ کولیون طزیل از خیی طحیالی داشیتند 84/3 .درصید پولییپهیا در نایییه
رکتوسیگموئید طرار داشتند .از لحاظ نوع باتت شناختی پولیپ های تشخیص داده شده در کولونوسکوپی ،به ترتیی
 87/5درصیید از نییوع آدنومییاتو35/4 ،درصیید هیپرپالسییتی

شییوع

 5 ،درصیید از نییوع  8/3 ،Juvenileدرصیید التهییابی 4 ،درصیید

آدنوکارسینوما 1/3 ،درصد دیس پالزی درجه باال 1/1 ،درصد باتت نرمال کولون ( )no polypو در  1/2درصد میوارد نییز
هیییزمییان دارای انییواع مختلییف باتییت شییناختی بودنیید 33/1 .درصیید پولیییپهییای آدنومییاتو از نییوع توبییوالر35/1 ،درصیید
توبولوویلوس و  2/4درصد ویلوس بودند.
استنتاج :شایع ترین نوع پولیپ انواع آدنوماتو و به ویژه نوع توبوالر آن بود .پولیپ در مردان و در سن  85تا  75سال و
در ناییه رکتوسیگموئید شایعتر بود.

مقدمه
پولیپ کولون ضای های برآمده بهداخل مجرایکولیون

انواع این پولیپها مانند انواع آدنوماتو پتانسیل بیدخیمی

است که انواع مختلفی میتواند داشته باشید( )3برخیی از

داشتیه و میتواننید پیشسیاز بدخیمیی باشنید( .)2اگر یه

این مقاله یاصل طرح تحقیقاتی شماره  3783است که توسط م اونت تحقیقات و تناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تامین شده است.
E-mail: zhtorabi@yahool.com

مولف مسئول :ژیال ترابی زاده ساری ،خیابان رازی ،بیمارستان امام خمینی ،بخش پاتولوژی
 .3استاد ،گروه پاتولوژی ،مرکز تحقیقات بیماری های روده و کزد ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
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واژه های کلیدی :اپیدمیولوژی  ،پولیپ کولون ،انواع باتت شناختی

ويژگي هاي باليني پوليپ هاي كولوركتال

ماهیت پیش بدخیی آنها در گذشته محل مناطشات بسیاری

اسییت و بییروز آن در سرتاسییر زنییدگی یییدود  8درصیید

بوده است؛ در یال یاضر است داد پیش بدخیی آنها بیه

میباشد( .)28،24این شیوع باالی پولییپ و سیرطان تاکییدی

ویژه در مورد پولیپهای کمپلکس انکارناپیذیر اسیت(.)4،1

بر اهمیت شناسایی و درمان زودرس آنها است.

از طرتییی طزییق نظییر بسیییاری از صییای

نظییران ،اغل ی

تاکنون معال ات مختلفی در میورد شییوع و توزییع

سرطانهای کولورکتال از این پولیپهای آدنوماتوی پییش

مکانی و تراوانی نسزی انواع مختلیف آنهیا انجیام شیده

ساز سرطان برمیخیزند( .)4با وجودی که آدنومها پییش

است .نتایج آنهیا بیا وجیود هییخیوانی طابیل توجیه در

بدخیی محسوب میشوند تقط جزئی از آنها در نهاییت

اکثریت طری

به اتفاق موارد ،تفیاوتهیای آشیکاری را

به سرطان تزیدیل مییشیوند( .)8،1در یقیقیت ییدود دو

در برخی جوامع بیا منیاطق دیگیر نشیان داده اسیت .لیذا

پولییپ آدنومیاتو بیه

بررسی ویژگیهای آنها در هر منعقه اجتناب ناپذیر بیه

سرطان تزدیل شود .همین تاصله زمیانی ترصیتی طالییی

نظر میرسید .از طرتیی در جوامیع مختلیف تاییراتیی در

بییرای شناسییایی زودرس آنهییا طزییل از تزییدیل شییدن بییه

ویژگیهای مختلف پولیپها در گذر زمان ایجیاد شیده

بدخیمی را تراهی میکند .تا کنون تالشهای بسیاری بیه

است ،برای مثال میتوان به تمایل پیشرونده پولیپهیا بیه

منظور کشف زودهنگام این پولیپها و در نتیجه جلیوگیری

طرارگیری در سیمت راسیت در سیالیان اخییر در برخیی

از تزدیل آنها به سرطان کولو رکتال صورت گرتته اسیت.

جوامع مانند آمریکا اشاره کرد( .)25پیگییری ایین تایییرات

نتیجه این تالشها ابداع کولونوسکوپی به عنوان روشیی

نیز مستلزم انجام معال ات پاییهای در میورد پولییپهیای

هی برای کشف و هی برای درمیان ایین پولییپهیا بیوده

کولون در هر منعقه است .هد

از ایین معال یه بررسیی

اسیت ،بیه طیوری کییه امیروزه کولونوسیکوپی بییه روش

ویژگیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی پولییپهیا و

غربالگری اسیتاندارد طالییی بیرای سیرطان کولورکتیال

انواع آنها در بیمارستان امام (ره) ساری بوده است.

دهه یا بیشتر طول میکشد تا ی

تزدیل شده است( .)5در گذشتهای نه ندان دور شناسیایی
هر پولیپ کولون م ادل برداشتن طسمتی از کولون بیمیار
بییوده اسییت ولییی امییروزه بییا اسییتفاده از کولونوسییکو
میتوان اکثریت طری

مواد و روش ها
این معال ه بهصورت مقع ی و توصیفی روی بیماران

در جوامع پیشرتته مانند آلمان و ژاپن ،غربالگری روتیین

امییام خمینییی(ره) سییاری (بییزر تییرین مرکییز ارجییاعی

پولیپ و آدنوکارسینوم ندین سال است که برای تمیام

گوارش در استان مازندران) ،از سیال  3131تیا  3131بیا

در جام ه آغاز شده اسیت( .)7ولیی متاسیفانه

استفاده از اطالعات موجود در بخش پاتولوژی آن مرکز

در یال یاضر نین امکانی در کشور ایران وجود نیدارد.

صورت گرتت .بدین منظور پرسشنامیهای شیامل سین،

پولیپهای کولون ضیای ات نسیزتاً شیای ی هسیتند و بیار

جنس ،محل پولیپ ،اندازه و نوع ماکروسیکوپی وباتیت

درمانی و مالی نسزتاً سنگینی را ساالنه به سیسیتی درمیانی

شناختی آن تهیه گردیید .سیپس بیا مراج یه بیه بایگیانی

وارد میییکننیید .شیییوع آنهییا در جوامییع مختلییف تییا 45

بخش پاتولوژی با لحاظ م یارهای ورود به معال یه کلییه

درصد ذکر شیده اسیت( .)3،2متاسیفانه در اکثیر معال یات

گزارشهای مربوط بیه سیالهیای  3131تیا  3131میورد

شایعترین پولیپها نیز انواع آدنوماتوی پیشساز بدخیمی

بررسی طرار گرتت و اطالعات بیماران در پرسشنامههیا

بودهاند( .)3-23در معال ات مختلیف از  4/8تیا  31/1درصید

درج شد .م یارهیای ورود شیامل تمیامی بیمیاران د یار

از پولیپهیا از انیواع آدنومیاتو بیودهانید( .)3-22سیرطان

پولیییپ کولییون دارای گییزارش پییاتولوژی در بخییش

کولورکتال یکی از شایعترین سرطانها در سراسر جهان

پاتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) سیاری طیی سیالهیای

اتراد هد

011

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 4331

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

به اتفاق این پولیپها را برداشت.

پولیپکتیومی شیده توسیط کولونوسیکوپی در بیمارسیتان

پژوهشی

سیدامید عمدیان و همکاران

 31تا  31و نداشتن سابقه مکتوب از سندرمهای پولیپیوز

هیچ پولیپی در گروه سنی زیر  35سال دیده نشد .به زبان

یا کولیت اولسرو یا سرطان کولون بود .سن بیماران به 3

ساده میتوان گفت که بیش از نیمی از پولییپهیا (83/5

گروه  35تا  25سال 25 ،تیا 15سیال 15 ،تیا 45سیال45 ،

درصد) در سنین  85تا  75سیال دییده شیدند .تنهیا 38/1

تا 85سال 85 ،تا 55سال 55 ،تا 75سال 75 ،تیا  35سیال و

درصد مجموع پولیپها در سن زیر  45سال دیده شید و

پولییپ نییز بیه 3

 34/5درصد پولیپها در سن باالی  45سال دیده شدند.

گییروه سییکوم ،کولییون ص ی ودی ،خییی کزییدی ،کولییون

محدوده سنی بیماران این معال ه از  34تیا  33سیال بیود.

عرضی ،خی طحالی ،کولون نزولی ،سیگموئید ،رکتوم و

در این میان محدوده سنی بیماران د ار پولیپ آدنومیاتو

نامشییخص تقسیییی شیید.انواع ماکروسییکوپی آنهییا بییه 4

از نوع توبوالر  34تیا  33سیال ،توبولوویلیوس  15تیا 31

گروه پایه دار ،مسعح ،دارای ویژگیهای هیر دو نیوع و

سال و ویلوس  25تا  75سال بود .از بیماران د ار پولیپ

نامشخص تقسیی شد .از لحاظ نوع باتت شناختی نییز در

آدنوماتوی دارای دیس پیالزی درجیه بیاال ،تنهیا میورد

 ،التهییابی،Juvenile ،

توبوالر  83ساله بود و محدوده سنی انواع توبولوویلوس

 35تا 35سال تقسیی شد .محل آناتومیی

 3دسییته آدنومییاتو ،هیپرپالسییتی

آدنوکارسینوم ،آدنومیاتوی دارای دییس پیالزی درجیه

 45تا  77سال و ویلوس  18تا  75سال بود.

بیاال ،بیدون پولیییپ و دارای نیدین نییوع مختلیف طییرار
گرتتند .در کلیه مرایل این معال ه اصول اخالطی معابق

25.3

30

26.3

25

مفاد عهدنامه هلسینکی و موازین اسالمی کشور رعاییت

20

15.3

شد .از درج نام بیماران در پرسشنامهها خودداری شد و

15

11.5
8.2

6.3

10

5.5

به جای آن شماره گزارش پاتولوژی آنها ثزت گردیید.

1.6

اطالعات پس از ثزت با استفاده از نرماتزارSPSS V.15.1

10-20Y 20-30y 30-40y 40-50y 50-60y 60-70y 70-80y 80-90y

5
0

مییورد تحلیییل آمییاری طرارگرتییت .در تحلیییل توصیییفی از
شییاخصهییای مرکییزی ،درصیید تراوانییی ،میییانگین و

نمودارشماره  :1توزیع سنی پولیپ های کولورکتال

دامنه اسیتفاده شید .در آنیالیز تحلیلیی دادههیا نییز بیرای
متایرهییای پیوسییته بییا توزیییع نرمییال از آزمییون آمییاری

جدول شماره  :3تراوانی نسزی پولیپ های کولورکتال بر یس

مرب ات و برای متایرهای پیوسته با توزییع غییر نرمیال از

انواع باتت شناختی

 Wilcoxon Ranks Sum testاستفاده گردید .در تحلیل
دادهها ،سعح م نیداری  38درصید ( )p> 5/58در نظیر

یافته ها
در معال ه یاضر از سال  3131تا  3131در کل ت داد

آدنوماتوز

)78(5/135

هیپرپالستی
جوانان

)435(35
)11( 5

التهابی

)12(8/3

آدنوکارسینوم

)22( 4

دیسپالزی گرید باال

)23( 1/3

بدون پولیپ

)33(1/1

انواع مختلف

)35(1/2

مجموع

)843( 355

 843پولیییپ در بخییش پییاتولوژی بیمارسییتان امییام (ره)
ساری گزارش شیده بیود 133 .پولییپ در میردان (85/7

در  132مییورد از کییل پولیییپهییا (73/8درصیید)

درصد) و  217پولیپ در زنان (41/1درصد) دییده شید.

پایییهدار یییا مسییعح بییودن پولیییپ ثزییت نشییده بییود.

دادههای سنی و جنسییت پولییپهیای کولورکتیال طزیق

نمودار شماره  2اطالعات 385مورد دارای دادههای ثزت

اطالعات نمودار شماره  3و جدول شماره  3بوده اسیت.

شده را نشان میدهد 2 .مورد نییز دارای پولییپهیایی از

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 4331

015

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

گرتته شد.

نوع هیستولوژی

ت داد (درصد)

ويژگي هاي باليني پوليپ هاي كولوركتال

هر دو نوع پایهدار و مسعح بودند که هر دوی آنها مرد

در کل ت داد  157پولیپ ( 57درصید) از کیل 843

بودند .در اتراد مذکر 23/1درصید پولییپهیا پاییه دار و

پولیپ دیس پالستی

بودند که شامل انیواع آدنومیاتو،

 53/8درصد پولیپهیا مسیعح و  2/2درصید نییز یامیل

با یا بدون دیس پالزی درجه باال وآدنوکارسینوم میشد.

پولیپهایی از هر دو نیوع بودنید ولیی در جینس مونی

گییروه کییو کی از اییین پولیییپهییای دیییس پالسییتی

 45/5درصیید پولیییپهییا پایییهدار و  83/7درصیید آنهییا

صورت مت دد و همراه با پولیپهای غیر دیس پالستی

مسعح بودند 85/3 .درصد ضای ات پایهدار در میردان و

بودند .از میان 234مورد پولییپ آدنومیاتو 33/1 ،درصید

 43/3درصد آنها در زنان دیده شد در ییالی کیه 52/4

آنها ( 213مورد) از نوع توبوالر 35/1 ،درصد ( 43مورد)

درصد ضای ات مسعح در میردان و  17/5درصید آنهیا

از ن یوع توبولوویلییوس و  2/4درصیید ( 7مییورد) از نییوع

در زنان مشاهده شد.

ویلوس بودنید .دییس پیالزی درجیه بیاال در  23پولییپ

Sessile
Pedunculated
Both

0%

بییه

آدنوماتو مشاهده شید (در  1/3درصید کیل پولییپهیای

12%

کولون و در  5/7درصد پولیپهای آدنوماتو) .از این 23
مییورد  55/7درصیید ( 34مییورد) از نییوع توبولوویلییوس،

58%

 23/5درصد ( 5مورد) از نیوع ویلیوس و  4/7درصید (3

30%

مورد) از نوع توبوالر بودند .ازکل  245پولییپ توبیوالر
نمودارشماره  :2توزیع تراوانی نسزی پولیپ های کولورکتال پایه دار

موجود در این معال ه (با و بدون دیس پالزی درجه باال)

و مسعح

 5/43درصییید آنهیییا ( 3میییورد) دارای دییییس پیییالزی
درجه باال بود .از میان  52مورد پولییپ توبولوویلیوس 22/5

از لحاظ توزییع مکیانی پولییپهیا در  32/5درصید

درصیید ( 34مییورد) و از تمییام  31مییورد پولیییپ ویلییوس

موارد (ت داد  53پولیپ) مکان دطیق آنها مشخص نشده

 45/3درصد ( 5میورد) د یار دییس پیالزی درجیه بیاال

بود .اطالعات  473میورد بیا موط ییت مشیخص را نشیان

بودند (جدول شماره .)3

میدهد .در  33/8درصد بیماران ( 88مورد) بیش از یی

بحث

پولیپ دیده شد که در نوایی مختلف طرار داشتند .در کل
تقط 35/8درصد بیماران پولیپ در سیمت یپ کولیون

ویژگیهای اپیدمیولوژی

پولییپهیای

و پاتولوژی

(طزل از خی طحالی) داشتند 84/3 .درصید پولییپهیا در

کولورکتال در جوامع مختلف و یتی در ی

ناییه رکتوسیگموئید طرار داشتند (جدول شماره .)2

طی زمان میتواند دارای تفاوتهای عمدهای باشد(.)25

نوع هیستولوژی

012

در روده بزر

پولیپ ها

توبوالر

توبولو ویلوس

ویلوس

دیسپالزی گرید باال

آدنوکارسینوم

ت داد (درصد)

ت داد (درصد)

ت داد (درصد)

ت داد (درصد)

ت داد (درصد)

ت داد (درصد)

سکوم

)1/1( 32

)31/1( 35

)3/11( 3

)3/11( 3

5

5

کولون ص ودی

)34( 83

)73/1( 45

)33/7( 5

) 4( 2

) 4( 2

) 2( 3

5

)8/3( 3

()33/3

)1/8( 3

)1/8( 3

خی کزدی

)4/7( 37

)75/4( 31

)8/3( 3

کولون عرضی

)7/3( 23

)73/1( 21

)31/7( 4

خی طحالی

) 3( 4

)78( 1

5

5

)28( 3

کولون نزولی

)35( 15

)78( 27

)31/3( 8

)2/3( 3

)2/35( 3

)8/8( 2

سیگمویید

)28( 32

)57/4( 52

)23/3( 25

)2/2( 2

)4/1( 4

)4/1( 4

رکتوم

)22/7( 31

)87/3( 43

)25/8( 37

)2/4( 2

)3/4( 7

)35/3( 3

نامشخص

)33/7( 41

)75/7( 11

)35/1( 7

5

5

)75( 1

مجموع

)355(157
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جدول شماره  :2توزیع پولیپ های دیس پالستی

جام یه در

پژوهشی

سیدامید عمدیان و همکاران

جدول شمماره  :3تراوانیی نسیزی انیواع باتیت شیناختی پولییپ هیای

شدند مانند یاتتههای معال ات دیگیر( .)33-27در معال یه

کولورکتال ،توزیع جنسیتی و محدوده سنی آن ها

یاضر ثزت نشدن پایهدار ییا مسیعح بیودن پولییپهیا در

نوع هیستولوژی
توبوالر

پولیپ ها

ت داد (درصد)

M/F

Age

اندازه (میلی متر

( < 8درصد) ( > 8درصد)

)213(41/5

347/32

34/33

57

11

ویلوس

)7(3/1

1/4

28/75

23/5

73/4

توبولو ویلوس

)43( 3/7

15/33

15/31

/18

58

)35( 35/4

84/15

33/33

55/7

11/1

)11(5

35/35

33/14

43/8

83/8

التهابی

)12( 8/3

3/21

23/73

73/3

23/3

آدنوم دندانه دار

)3(5/2

3/5

83

355

5

هیپرپالستی
جوانان

کریپت نابجا

)22(4

31/3

15/37

35/3

3/3

دیسپالزی گرید باال

)23(1/3

33/35

18/77

13/3

53/3

آدنوکارسینوم

)22( 4

32/35

37/83

51/5

15/4

بدون پولیپ

)33( 1/1

3/35

22/32

55/7

11/1

انواع مختلف

)35(1/2

3/3

24/31

/85

85

مجموع

)843( 355

34/33 133/217

52

13

درصد طابل توجهی از موارد (73/8درصد) در اطالعات
و برگیییه کولونوسیییکوپی موجیییود در بایگیییانی بخیییش
پییاتولوژی ،کییاربرد دادههییای اییین طسییمت معال ییه را بییا
سییواالتی رو بییه رو کییرده اسییت .در اییین معال ییه اغلی
پولیپهای دارای اطالعات ،مسعح بودهاند در یالی که
در اکثر معال ات مشابه غلزه با پولیپهای پاییه دار بیوده
است( .)23،35،32طزق دادههیای بیه دسیت آمیده در ایین
معال ه ،غال

پولییپهیا در نایییه رکتوسییگموئید طیرار

داشتهاند ( 84/3درصد) کیه بیا معال یات گرامیی زاده و
همکاران( ،)3رهزر و همکاران( ،)27طانع و همکاران(،)23

در این معال ه مردان ( 85/7درصد) نسزت به زنان (41/1

آگییییاه وهمکییییاران( ،)32آذرهییییوش وهمکییییاران( )31و

درصد) درصد بیشتری از اتراد د ار پولیپ را تشیکیل

 Williamsوهمکاران( )23هیخوانی دارد .اگر ه جدیداً

مییدادنیید کییه از اییین نظییردر انعزییاق بییا اکثریییت معلییق

نظریاتی در مورد اتزایش نسزت پولیپهای سمت راست

معال یییات انجیییام شیییده در داخیییل و خیییارج از اییییران

کولون در مقایسیه بیا سیالیان دور در برخیی کشیورهای

میییباشیید( .)27،31،32،3در اکثییر آنهییا شیییوع پولیییپ در

غربی ابراز شده اسیت( )25ولیی در معال یه یاضیر تقیط

مردان بیشتر بوده است .الزته میتواند دالیل نامحتملتری

 35/8درصد پولیپها در سمت راست طرار دارنید شیاید

ون عالمت دار شیدن پولییپهیا در میردان نییز داشیته

بدینم نی باشد که تنها با سیگموئیدوسکوپیکه انتخاب

باشد( .)33-21با اتزایش سن تا دهه هفتی زندگی تراوانی

رایتتری برای بیماران هی هست میتوان اغل

پولیپها اتزایش مییاتت بهطیوریکیه بییش از نیمیی از

پولیپها را شناسایی کرد .از لحیاظ نیوع باتیت شیناختی

پولیپها ( 83/5درصید) در سینین  85تیا  75سیال دییده

 74درصد پولیپها از انواع اپی تلیال بودند (آدنومیاتو و

میشدند .تنها  38/1درصد مجموع پولیپها در سن زییر

هیپرپالستی

) .در این مورد نیز هیخوانی بین اطالعیات

 45سال دیده شد و  34/5درصد پولیپها در سن بیاالی

معال ییات ایرانییی و خییارجی مشییهود بییود .شییایعتییرین

 45سال دیده شدند .با توجیه بیه نزیود برنامیه غربیالگری

پولییپهیا در ایین معال یه انیواع آدنومیاتو بودنیید (87/5

روتییین و مییدون در کشییورمان ،بییه ایتمییال زیییاد اییین

درصد) .در معال ه آذرهیوش و همکیاران( )31و معال یه

میوارد

مراج ه برای کولونوسکوپی داشتهاند .بیشترین تراوانی

اسییت .تنهییا در دو معال ییه اکثریییت پولیییپهییا را انییواع

پولیپها در دهه ششی زندگی مشاهده شد (25/1درصید).
در معال ه باتنده و همکیاران نییز بییشتیرین تراوانیی در

دیگری تشکیل میدادند(.)23،21

در معال یه شییریفی و همکیاران اکثریییت پولییپهییا

همییین گییروه سیینی بییود( .)35ولییی در معال ییه رهزییر و

( 82/7درصد) را پولیپهای جوانان تشیکیل مییدادنید()21

همکاران( )27بیشترین تراوانی مربوط به دهه پنجی و در

ولی در این معال ه یداکثر شیوع سنی بیماران بین  35تا

معال ه آگاه و همکاران( )32مربوط به دهه هفتی زنیدگی

 33سال بود و طزی ی است کیه معال یه پولییپهیای ایین

بود .ولی در کل بیشتر پولیپها در سینین بیاال مشیاهده

سنین نین نتیجهای را به دست آورد .در معال یه طیانع و
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گروههای سنی بییشتیر د یار عالییی گوارشیی شیده و

زارع و همکاران( )33نیز غلزه با این نوع از پولیپها بوده

ويژگي هاي باليني پوليپ هاي كولوركتال

بیود.

 5/27درصد بوده است( .)23ایتمال دیس پیالزی درجیه

همکاران نیز اکثریت با پولییپهیای هیپرپالسیتی

معال ییه اخیییر تقییط روی  25پولیییپ انجییام شییده بییود و

باال در آدنومهیا در معال یه رهزیر و همکیاران کیه تقیط

اطالعات آن طابل ت مییی نمییباشید( .)23در سیایر نقیاط

شامل پولییپهیای آدنومیاتو مییشید  24/5درصید(،)27

جهان نیز تراوانیی نسیزی ایین پولییپهیا از  47/8درصید

گرامییزاده و همکیاران  3/13درصید( ،)3زارع و همکییاران

در معال یییه نیجرییییهای( )35تیییا  31درصییید در معال یییه

 3/5درصد( )33و  Alatiseو همکیاران  14/5درصید()35

کانادایی( )23گیزارش شیده اسیت .تنهیا در م یدودی از

گزارش شده بود .ضمناً تنها  13درصد کیل پولییپهیای

معال ات روی اتوپسیها ،از جملیه معال یه  Williamsو

دارای دیس پالزی درجه باال کیتر از  8میلیمتیر انیدازه

همکییاران ،شییایعتییرین پولیییپهییا انییواع هیپرپالسییتی

داشتند که در تقابل آشکار با  52درصد از کل پولیپها
تر از  8میلیمتر هستندو میتواند نشیانهای

گیییزارش شیییده اسیییت( .)23از انیییواع پولییییپهیییای

است که کو

آدنومیییاتو  33/1درصییید از نیییوع توبیییوالر بودنییید .در

از ارتزاط معرح شده از طزل بین اندازه پولییپ و ایتمیال

معال ات مشابه این نسزت از  87/7درصد در معال ه رهزر

یضور دیسپالزی باشید .در معال یه آگیاه و همکیاران

و همکیییاران( )27تیییا  75/1درصییید در معال یییه زارع و

 43/2درصد پولیپها کیتر از  8میلیمتیر طعیر داشیتند(.)32

همکاران( )33گزارش شده بود .م دودی از معال ات در

عدم ثزت مکان دطیق پولیپ در 32/5درصد موارد و ثزت

کشورهای در یال توس ه آدنومهای ویلوس را شیایعتیر

نشدن پایه دار یا مسعح بودن پولییپهیا در درصید طابیل

از انییواع توبییوالر گییزارش کییرده انیید( .)35شیییوع بییاالی

تییوجهی از مییوارد ( 73/8درصیید) در اطالعییات و برگییه

پولیپهای آدنوماتو از طرتی هشدار و نشانهای از شییوع

کولونوسکوپی موجیود در بایگیانی بخیش پیاتولوژی از

باالی آن ها در جام ه مازندران میتواند باشد .از طیر

محدودیتهای معال ه یاضر محسوب میشود.

دیگر این واط یت که اکثرییت آنهیا ( 55/8درصید) در

در پایان میتوان نتیجهگیری کرد که شایعترین نوع

تر از  5/8میلیمتر طعیر داشیتهانید

پولیپ انواع آدنوماتو و به ویژه نوع توبوالر آن میباشد.

میتواند نشانی از کشیف بیه موطیع آنهیا و طعیع تیوالی

در این معال ه پولیپ در مردان و در سن  85تا  75سال و

زمان شناسایی کو

آدنوم -کارسینوم در زمان مناسی

باشید .دییس پیالزی

درجه باال در  1/3درصد کل پولییپهیای بررسیی شیده
(و در  5/7درصد پولییپهیای آدنومیاتو) مشیاهده شید.

در ناییه رکتوسیگموئید شایعتر بود.
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